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De ziua sfinţilor e bi-
ne să sacrificăm un pui 
și să-l împărţim celor 
nevoiași, să ne pomenim 
rudele suite la Ceruri, să 
oferim îmbrăcăminte oa-
menilor sărmani. Ne vom 
bucura de spor în casă, 
liniște în familie și roade 
bogate vara și toamna. 

Apoi, se spune că e bi-
ne să ne punem o dorinţă 
după ce rostim: „La mij-
loc de case,/ Sunt tot me-
se-întinse,/ Făclii d-albe-
aprinse./ Te rog Doam-
ne, ajută-mă să mi se în-
deplinească dorinţa (și o 
spunem în gândul nos-
tru).”   

Cine e pistruiat, tra-
diţia spune că în aceas-
tă zi e bine să se spele 
pe faţă la primul cântat 
al cocoșului, ca să nu i se 
mai înmulţească petele.   

Nu trebuie să ne sfi-
im să plecăm la drum în 
această zi mare, chiar 
dacă plouă, tună și cade 
grindină. Se crede că Sf. 
Petru guvernează peste 
aceste fenomene meteo-
rologice și protejează oa-
menii de furia naturii. Tot 
el are grijă ca orgoarele 
și grădinile să rodească și 
trimite ploaie la vreme de 

secetă. Se spune că Sf. 
Petru trimite și grindina. 
Însă, cu trei zile înainte 
de a arunca grindina pes-
te pământ, el o fierbe ca 
să o mărunţească să nu 

distrugă culturile agricul-
torilor.

Se mai spune că da-
că avem sufletul curat, în 

noaptea din ajunul Sf. Pe-
tru și Pavel vom vedea o 
lumină puternică, semn 
că Cerul se deschide.  
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Tradiții și obiceiuri în Postul Sâmpetrului
Sf. Petru și Pavel sunt protectorii ogoarelor, 
caselor și familiilor. În noaptea din ajun, cerurile se 
deschid, iar dacă avem sufletul curat putem vedea 
acest lucru. Ni se va arăta o lumină puternică pe 
Cer, o pată roșie sau o rază de soare căzută oblic 
spre pământ.

Se postește în cinstea 
acestor mari stâlpi ai Bise-
ricii Mântuitorului omeni-
rii până pe 29 iunie, când 
îi vom prăznui pe cei doi 
 mari apostoli ce au pro-
povăduit Evanghelia lui 
Hristos. Până atunci, tra-
versăm o perioadă în ca-
re avem prilejul să ne pu-
rificăm și trupește și spi-
ritual.  “Primele mărtu-
rii despre Postul Apos-
tolilor Petru și Pavel le 
avem din secolul al IV 
lea, în Constituţiile Apos-
tolice. Mai târziu, vom gă-
si informaţii despre acest 
post la Sfântul Atanasie 
cel Mare, Teodoret, epi-
scopul Cirului și Leon cel 
Mare. Potrivit cercetăto-
rilor, acest post era ţinut 
la început numai în cer-
curile monahale și abia 
mai târziu s-a extins și 
la credincioși. În Postul 
Sfinţilor Petru și Pavel, 
sâmbăta și duminica se 
mănâncă pește. Am avut 
dezlegarea la pește și pe 
24 iunie, atunci când am 
sărbătorit Nașterea Sfân-
tului Ioan Botezătorul. 
Dezlegare la pește avem 
luni, marţi și joi, numai 
dacă în aceste zile prăz-
nuim un sfânt cu doxolo-
gie mare și cu cruce nea-
gră în calendar. Când o 
astfel de sărbătoare cade 
miercuri sau vineri se dez-
leagă la untdelemn și vin. 
Dacă sărbătoarea Sfinţilor 
Apostoli Petru și Pavel ca-
de miercuri sau vineri, se 
face dezlegare la pește, 
vin și ulei”, scrie site-ul 

crestinortodox.ro. 
Sfinţii Apostoli Petru 

și Pavel erau firi aparte, 
cu multe calităţi. În timp 
ce Sfântul Apostol Petru 
era pescar, om simplu și 
neînvăţat, celălalt, Sfân-
tul Apostol Pavel, era căr-
turar și-l avea ca dascăl 
pe vestitul Gamaliel. Sfân-
tul Apostol Petru era o fire 
entuziastă, vulcanică, vo-
luntară, gata oricând să-și 
dea viaţa pentru Hristos. 
Sfântul Apostol Pavel era 
o fire analitică, prelucrând 
și dezvoltând în epistole-
le sale învăţătura Sfinte-
lor Evanghelii. În sfârșit, 
Sfântul Apostol Petru a 
fost verhovnic al Aposto-
lilor, căpetenia sau lide-
rul lor, în timp ce Sfântul 
Apostol Pavel nici măcar 
nu a avut privilegiul de a-L 
vedea vreodată pe Hristos 
în viaţa Sa pământeas-

că. Și totuși, el este numit 
“Apostolul neamurilor”. 
Pentru dreapta credinţă și 

rolul major pe care cei doi 
apostoli l-au avut în răs-
pândirea creștinismului, 

Biserica Ortodoxă Româ-
nă, a rânduit să trecem 
prin această perioadă de 

post înaintea sărbătoririi 
Sfinţilor Apostoli Petru și 
Pavel, de la sfârșitul lunii.

A început Postul Sf¡nţilor Petru şi Pavel 
De sâmbătă, 22 
iunie, am intrat 
în Postul Sfinților 
Petru și Pavel. 
Recunoscut în 
popor ca Postul 
Sâmpetrului, acest 
post amintește 
de obiceiul celor 
doi apostoli de a 
posti înainte de a 
întreprinde acte 
mai importante. 

Pe voi, Apostoli slăviţi ai lui Iisus, 
Mântuitorul v-a rânduit să fiţi stâlpi ai Bisericii pe care a 
întemeiat-o.
Pe tine, Sfinte Petre, 
Mântuitorul te-a ales să fii piatra de temelie a Sfintei 
Biserici 
Și ţi-a dăruit harul să-i întărești în credinţă pe toţi fraţii 
tăi.
Pe tine, Sfinte Pavele, 
Mântuitorul te-a făcut din dușman un ales prieten, 
Iar Duhul Sfânt te-a numit să le arăţi neamurilor 
Toate comorile învăţăturii creștine.
Sfinte Petre și Sfinte Pavele, 
Amândoi aţi lucrat cu neobosită însufleţire 
La răspândirea Împărăţiei lui Hristos, 
Pecetluind mărturia devotamentului pentru Mântuitor
Cu sângele vostru.
La Voi ne rugăm, când osânda unei judecăţi nedrepte 
Se abate asupra vieţii noastre, 

Să-i îndepărtaţi pe farisei din drumul nostru,  
Luându-le cheile puterii,
Iar cuvântul lor să nu fie lucrător  împotriva noastră.
Acolo, în Împărăţia lui Dumnezeu,
Vă bucuraţi de vederea Lui în slava Cerească. 
De Acolo, priviţi spre Biserica lui Hristos 
Care călăuzește popoarele, 
Pentru ca ele  să vadă lumina Evangheliei 
Și  să nu rătăcească drumul 
Care duce la izvoarele tămăduitoare ale harului.
Ne închinăm Vouă, să-L rugaţi pe Mântuitorul nostru 
Să-i lumineze și să-i apere de orice necaz,
Pe episcopi, pe preoţi și întregul popor creștin.
Slăviţi Apostoli Petru și Pavel, 
Să ascultaţi rugăciunea noastră, 
Credincioși încercaţi de cumplite necazuri, 
Să fiţi milostivi și să îndepărtaţi din viaţa noastră,
Furia dușmanilor porniţi să ne doboare cu orice preţ, 

Amin!   

Rugăciune care ne întărește în boli și nevoi


